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JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Wilhelms Pipsa
Räty Eero
Alander Anna
Hauru Liina
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti
Lampinen Erkki
Lappalainen Juha

Henk.koht. varajäsen:
(Ylimaunu Veera)
(Tolonen Marko)
(Ruokonen Anna)
(Koskinen Sari)
(Pasanen Vili)
(Mikkola Arto)
(Luhtaniemi Maria)
(Juusela Jukka)

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri

Pirtala Tuija

kappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko (poistui 43 § jälkeen)

kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus

Seppo Wuolio piti alkuhartauden, veisattiin virrestä 183.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

38 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Alueseurakunnan johtosäännön 4 §:n 2 mom. mukaan kutsu
alueneuvoston jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi
päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista.
Alueneuvosto päätti 3.6.2015 kokouksessaan, että alueneuvoston
esityslistat lähetetään jatkossa jäsenille ja varajäsenille vain sähköisinä.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköisenä 26.05.2016.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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39 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille sähköpostitse lähetetty esityslista
tämän kokouksen työjärjestykseksi.

40 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Alueseurakunnan johtosäännön 7 §:n 2 mom. mukaan ”pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, alueneuvosto kokouksessaan.” Vakiintuneena käytäntönä on
ollut ensin mainittu vaihtoehto.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo-Liisa Junttila ja Antti Kakkuri.

41 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

42 §
Toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2017-2019 ((liitteet 1, 2 ja 3)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.4.2016 kokoseurakunnalliselle
toiminnalle ja alueseurakunnille talousarvion valmistelun
nettomenoraamit sekä antoi muita yleisohjeita toimintasuunnitelman
laatimista varten.
Alueseurakuntien, kokoseurakunnallisten tehtäväalueiden ja yhteisen
toiminnan budjettiraamien jakoon sovelletaan vuonna 2009 hyväksyttyjä
jakoperusteita. Alueseurakuntien toimintaraamien keskinäiseen
jakautumiseen vaikuttavat laskenta-tekijät ovat: tasasuuruinen perusosa
(20 %), alueseurakunnan jäsenmäärän ja asukasmäärän keskiarvosta
saatu väkiluvun viitearvo (35 %), alueseurakuntaan sijoitettu
toiminnallinen henkilöstö (40 %) ja säännölliset viikoittaiset jumalanpalveluspaikat (5 %).
Väkiluvun mukainen jakosuhde alueseurakuntien välillä on laskettu
vuoden 2012 jäsenjakautuman ja kaupungin asukastietojen 2015
perusteella. Seurakunnan jäsentietojärjestelmän siirryttyä Kirjuriin siitä
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ei edelleenkään ole saatavissa tietoja jäsenmääristä alueseurakunnittain.
Vuoden 2017 budjettien nettomenoraamit:
 Huhtasuo
112.115 €
 Keltinmäki
142.919 €
 Keskusta
170.268 €
 Korpilahti
62.617 €
 Kuokkala
117.843 €
 Palokka
118.458 €
 Säynätsalo
82.798 €
 Tikkakoski
78.037 €
 Vaajakoski
112.592 €
 Seurakuntien yhteistyö / 97: Tehtäväalueiden erillisbudjetit 2017
+/- 0 %
 Kokoseurakunnalliset tehtäväalueet / 98: 2017 +/- 0 % = 491.055 €
Lisäksi varataan 50.000 €:n erillismääräraha käytettäväksi
Reformaation merkkivuoden ja Itsenäisyyden juhlavuoden
tapahtumiin.
 Yhteinen seurakuntapalvelu/ 99: 2017 +/- 0 % = 1.385.662 €
Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa vuosille 2017-2019 sekä
talousarvion 2017 laatimisessa tulee ottaa lähtökohdaksi vielä voimassa
oleva, kirkkovaltuuston hyväksymän strategia "Rohkeasti hengellinen,
reilusti välittävä", joka ulottuu vuoteen 2020 asti.
Kirkkoneuvosto on määritellyt yhteiseksi painopisteeksi vuodelle 2017
reformaation merkkivuoden ja itsenäisyyden juhlavuoden viettämisen
painottaen erityisesti seuraa-via osa-alueita:
- osallistava jumalanpalveluselämä
- kristillisen kasvatus
- toimiminen yhdessä muiden kanssa
Kirkkoneuvosto on päättänyt, että arvioinnin johtokunnan
kertomuksessa esitetyt tavoitteiden asettamista ja arviointia koskevat
huomiot liitetään TTS:n laatimista koskeviin ohjeisiin: Asetettujen
toiminnan tavoitteiden tulee olla mitattavissa. Tavoitteiden tulee olla
laadullisia tai määrällisiä. Arvioinnin tulee kohdistua asetettuihin
tavoitteisiin.
Alueneuvosto käsittelee ja hyväksyy sekä koko työyksikön lomakkeen
että tehtäväalueiden suunnitelmat. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi tulee ainoastaan koko työyksikön yhteinen
tavoiteasettelu.
Edellisten vuosien tapaan tavoiteasettelussa on määritelty
alueseurakunnan toiminnalle neljä tavoitetta yllämainittujen ja strategian
muiden suuntaviivojen pohjalta. Samoin on määritelty keinot
tavoitteeseen pääsemiseksi sekä arviointitavat ja mittarit, joilla
tavoitteen tuloksellisuutta tullaan arvioimaan.
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Edellä mainitut tavoitteet ja painopisteet huomioon ottaen
alueseurakunnan työyhteisö on laatinut työalakohtaiset toiminta- ja
taloussuunnitelmat (liitteet 1 ja 2). Tämän lisäksi aluekappalainen on
tehtyjen suunnitelmien pohjalta koostanut alueseurakunnan yhteisen
lomakkeen toiminnallisista tavoitteista. (liite 3), jonka alueneuvosto
hyväksyttyään lähettää kirkkoneuvoston ja –valtuuston hyväksyttäväksi.
Esitys

Alueneuvosto
1) hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2017-2019, ja
2) lähettää alueseurakunnan yhteisen toiminta- ja
taloussuunnitelman (liite 3) edelleen kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

1) hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2017-2019, ja
2) lähettää alueseurakunnan yhteisen toiminta- ja
taloussuunnitelman (liite 3) edelleen kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seuraavilla muutoksilla
ympäristötyön toteuttamiseen:
 Poistetaan lause: kehitämme alueseurakunnan
ympäristötyöryhmän toimintaa.
 Lisätään lauseet: Kierrätys on kaikkien vastuulla. Omenapuiden
istutus helatorstaina.

43 §
Jyväskylän seurakunnan tilaratkaisut ja Keskustan alueseurakunnan toimitilat
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto 16.5.2016/§ 111:
”Jyväskylän seurakunnan hallinnon, yhteisten työmuotojen sekä Keskustan
alueseurakunnan toimitiloiksi on vuodesta 2014 lähtien viety eteenpäin
ensisijaisena vaihtoehtona keskusseurakuntatalon peruskorjaamista.
Yliopistonkatu 12 tontin kaavoitusprosessi käynnistettiin ja peruskorjausta
varten on laadittu hankesuunnitelma. Suunnittelun edetessä keväällä 2015
laadittu tavoitehintalaskelma osoitti kuitenkin keskusseurakuntatalon
peruskorjauksen muodostuvan merkittävästi aiemmin oletettua kalliimmaksi.
Tällöin nousi esiin tarve selvittää myös muita tilavaihtoehtoja uudelleen.
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 27.1.2016 § 14 työryhmän
valmistelemaan hallinnon, yhteisten työmuotojen ja Keskustan
alueseurakunnan toimitilaratkaisua. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella
esitys toimitiloista kirkkovaltuuston 24.5.2016 kokouksessa päätettäväksi.
Työryhmään nimettiin kirkkoherra Arto Viitala, hallintojohtaja Anu Lajunen,
kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakka, Keskustan alueseurakunnan
aluekappalainen Seppo Wuolio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki
Tynkkynen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Erkki Puhalainen, kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampinen ja Keskustan
alueneuvoston puheenjohtaja Pipsa Wilhelms. Kokouksiin on lisäksi
osallistunut uudeksi kiinteistöpäälliköksi valittu Maritta Lukkarinen. Työryhmä
on vertaillut erilaisia tilavaihtoehtoja suhteessa Keskusseurakuntatalon
peruskorjaukseen. Tarkastelun kohteena ovat olleet:
1) Vanhan Pappilan kunnostaminen Keskustan alueseurakunnan käyttöön ja
muiden toimintojen sijoittaminen Huhtasuon seurakuntakeskukseen
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2) Vanhan Pappilan kunnostaminen Keskustan alueseurakunnan käyttöön ja
muiden toimintojen sijoittaminen vuokrattuun tai ostettuun tilaan kaupungin
keskustan alueelta
3) Vanhan Pappilan kunnostaminen Keskustan alueseurakunnan käyttöön ja
uudisrakennuksen rakentaminen Taulumäelle muita toimintoja varten
(Taulumäki-talo)
4) Valtiontalo (Kiinteistöosakeyhtiön osakekannan ostaminen), johon kaikki
toiminnot sijoitetaan
Keskustan alueseurakunnan erityiskysymyksenä on tarkasteltu Kaupungin
kirkon tilojen monipuolistamisen mahdollisuuksia ja mm. kryptan rakentamista.
Tämä tarkastelu on otettu mukaan osana kaikkia tilaratkaisuja.
Kokonaistarkastelun näkökulmina ovat olleet toisaalta hankkeen
investointikustannukset ja kokonaistaloudellisuus sekä toisaalta toiminnalliset
kysymykset kuten tilojen sijainti, eri toimintojen vaatimat tilatarpeet ja
mahdollisuus sijoittaa toiminnot samaan kiinteistöön. Lisäksi on arvioitu
hankkeen rakennusteknisiä kysymyksiä sekä toimitilojen turvallisuutta ja
terveyttä. Työryhmä pyysi valmistelua varten myös lausunnot tiloihin
sijoitettavilta työyksiköiltä, Keskustan alueneuvostolta sekä kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalta. Työryhmän valmistelu ja eri vaihtoehtojen
tarkastelu käy yksityiskohtaisemmin ilmi työryhmän raportista.
Kokonaisvertailun perusteella vaihtoehdoksi Keskusseurakuntatalon
peruskorjaamiselle nousi ns. Valtiontalo vaihtoehto. Tämä vaihtoehto
tarkoittaisi Kiinteistö Oy Jyväskylän Kilpisenpuisto -nimisen yhtiön koko
osakekannan ostamista. Jyväskylän seurakunta olisi tällöin Kiinteistö Oy:n 100
% omistaja. Kiinteistöosakeyhtiö (perustettu yhtiö) tulee omistamaan
Kilpisenkatu 8 sijaitsevan 1.128m2 osan tontista 179-1-9-14 sekä tontilla
sijaitsevan ns. Valtiontalo nimisen rakennuksen.
Jyväskylän seurakunta on saanut tarjouksen, jossa Kiinteistöosakeyhtiön
nykyiset omistajat (Järvi-Suomen asunnot Oy ja Royal House Oy) tarjoutuvat
myymään koko osakekannan. Tarjous pitää sisällään em. kiinteistön ja
rakennuksen saneerauksen. Tarjous perustuu laadittuun tilaohjelmaan.
Ennen kaupan toteuttamista myyjä ja ostaja laatisivat yhdessä lopulliset
suunnitelmat siitä, miten rakennus saneerataan. Saneeraus toteutetaan ns.
tervetalo kriteerien mukaisesti. Seurakunnalla on oikeus palkata hankkeelle
valvoja valvomaan rakennuksen saneerausta. Lopullinen kauppahinta
määritellään huomioiden lopullisten suunnitelmien ja tehdyn tilaohjelman
mukaiset saneerauskustannukset. Kauppahintaa voidaan laskea tai nostaa 200
000 € tarjouksen kokonaishinnasta lopullisten suunnitelmien mukaisista
saneerauskustannuksista riippuen. Valtiontalo-vaihtoehdon kokonaiskustannus
sisältäen osakkeiden kauppahinnan, varainsiirtoveron sekä arvioidut
valvontakustannukset ovat yhteensä 7,8 – 8,2 miljoonaa euroa.
Keskusseurakuntatalon osalta on suunnittelu edennyt hyväksytyn
hankesuunnitelman pohjalta yksityiskohtaiseen luonnosvaiheeseen ja
hankkeen kustannusarvio on kohonnut 11 miljoonaan euroon. Näin ollen
peruskorjaushanke olisi muodostumassa kustannuksiltaan merkittävästi
kalliimmaksi kuin aiemmin oli arvioitu. Taloudellisesti, jos seurakuntatalon
peruskorjaamisesta oman toiminnan käyttöön luovutaan se mahdollistaa
kokonaiskustannusten vähennyksenä Seurakuntatalokiinteistöstä saatavat
myynti- tai vuokratuotot. Toiminnallisesta näkökulmasta arvioiden Valtiontalo
on erinomainen. Se sijaitsee Kaupunginkirkon välittömässä läheisyydessä,
mikä on etu Keskustan alueseurakunnan toimintojen järjestämiseksi. Tässä
vaihtoehdossa olisi myös mahdollista toteuttaa Kaupunginkirkon muutostyöt

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
26.05.2016
PÖYTÄKIRJA
01.06.2016

4/2016

7

suppeammassa laajuudessa kuin jos alueseurakunnan toimitilat sijoittautuisivat
Seurakuntataloon Yliopistonkadulle.
Edellä mainittujen toiminnallisten ja taloudellisten näkökohtien
kokonaisarvioinnin perusteella voidaan todeta Valtiontalo-vaihtoehdon olevan
selkeästi muita vaihtoehtoja paremman. Rakennustekniset kysymykset
huonoon kuntoon päässeen Valtiontalon osalta ovat suuremmat kuin muissa
vaihtoehdoissa. Työryhmän käytössä on ollut Wise Group Finland Oy:n tekemä
kunnostustapaselvitys Valtiontalosta. Tässä selvityksessä puolestaan on
tukeuduttu useisiin Valtiontalosta 2010-2014 tehtyihin tutkimuksiin. Mikäli
Valtiontalon hankkimisesta seurakunnan toimitilaksi tehdään päätös, on ennen
kaupan lopullista toteuttamista varmistettava talon kuntoon ja
peruskorjaamiseen liittyvät seikat tarvittavassa laajuudessa. Kokonaisarvioinnin
perusteella työryhmä on esittänyt raportissaan yksimielisesti, että ”Keskustan
alueseurakunnan ja hallinnon sekä yhteisten työmuotojen toimitilaratkaisu
toteutetaan hankkimalla saadun tarjouksen perusteella käyttöön
peruskorjatun/uudelleen rakennetun Valtion talon koko osakekanta”.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
Keskustan alueseurakunnan ja hallinnon sekä yhteisten
työmuotojen toimitilaratkaisu toteutetaan hankkimalla saadun
tarjouksen perusteella seurakunnan käyttöön
peruskorjatun/uudelleen rakennetun Valtiontalon omistavan
kiinteistöyhtiön koko osakekanta. Hankkeen toteutukseen
liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista sekä
aikataulusta laaditaan esisopimus, jonka hyväksymisestä ja
lopullisen ostopäätöksen tekemisestä päättää kirkkoneuvosto.

Päätös:

Kirkkoneuvosto kävi asiasta vilkasta keskustelua. Keskustelun
aikana Tuulikki Väliniemi esitti Raija Sipisen kannattamana, että
kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, että Keskustan
alueseurakunnan ja hallinnon sekä yhteisten työmuotojen
toimitilaratkaisu toteutetaan kaupungin kirkon ja pappilan
uudistusten ja Taulumäki-talon rakentamisen kautta.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen kuluessa
on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten
asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä
pohjaesityksen puolesta äänesti viisi (5) kirkkoneuvoston jäsentä
ja vastaesityksen puolesta kolme (7) jäsentä.”
_______________________

Äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti esittää
kirkkovaltuustolle, että Keskustan alueseurakunnan ja hallinnon sekä
yhteisten työmuotojen toimitilaratkaisu toteutetaan Kaupunginkirkon ja
pappilan uudistusten ja Taulumäki-talon rakentamisen kautta. Asian
esittelijänä toiminut hallintojohtaja ilmoitti esittävänsä päätöksestä
eriävän mielipiteen.
Kirkkovaltuusto käsitteli toimitila-asiaa kokouksessaan tiistaina
24.5.2016 ja päätti palauttaa sen jatkovalmisteluun. Kirkkovaltuusto
haluaa perusteellisemman selvityksen muun muassa eri
tilavaihtoehtojen aikataulusta, kustannuksista, toiminnallisista tarpeista
ja tilojen terveellisyyteen liittyvistä riskeistä ennen lopullista päätöstä.
Kirkkoneuvosto päättänee asian jatkovalmistelusta kesäkuun
kokouksessaan. Tila-asia tulee kirkkovaltuuston päätettäväksi uudelleen
syksyllä.
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Jatkovalmistelussa ovat yhä mukana tila-asiaa pohtineen työryhmän
kartoittamat vaihtoehdot eli Valtiontalon ostaminen, Taulumäki-talon
rakentaminen sekä Kaupunginkirkon kryptan ja Vanhan pappilan
kunnostaminen Keskustan alueseurakunnan käyttöön sekä
Keskusseurakuntatalon peruskorjaus. Palautusesitys ei sulje pois
muitakaan tilavaihtoehtoja, jos sellaisia myöhemmin ilmaantuu.
Keskustan alueseurakunnan kannalta ratkaisujen lykkääntyminen on
erittäin valitettavaa, mutta toisaalta eri vaihtoehtojen seikkaperäinen
tarkastelu vertailukelpoisesti ennen lopullista päätöstä on perusteltua.
Myönteistä asiassa on sekin, että kaikkiin esitettyihin tilaratkaisuvaihtoehtoihin sisältynyt Kaupunginkirkon tilojen monipuolisemman käytön
mahdollistaminen tuntuu saavan yleisemminkin kannatusta. Päätöksen
viivästyminen aiheuttaa luonnollisesti sen, että alueseurakunnan
pääseminen pysyviin toimitiloihin viivästyy. Tämä aika antaa
mahdollisuuden ryhtyä tarkempiin selvityksiin Kaupunginkirkon kryptan
rakentamiseksi sekä kirkkosalin monipuolisempien
käyttömahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

44 §
Ilmoitusasiat
Virkasuhteen päättyminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Nuorisotyönohjaaja --- on 11.5.2016 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut
eroavansa Keskustan alueseurakuntaan sijoitetusta
nuorisotyönohjaajan virasta 1.10.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen
vuoksi.
Esitys

Alueneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

45 §
Alueneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2016
Esitys

Alueneuvoston kokoukset syyskaudella 2016 pidetään keskiviikkoisin
klo 16 (kahvitarjoilu 15.30 alkaen) seuraavasti:
10.8.
14.9.
5.10.
16.11.
7.12.
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26.05.2016
PÖYTÄKIRJA
01.06.2016
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Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä, kun tiedetään, mistä
alueseurakunnalle osoitetaan kesän jälkeen uudet väliaikaiset toimitilat.
Päätös

Alueneuvoston kokoukset pidetään esityksen mukaisesti, paitsi
ensimmäinen kokous pidetään 11.8.

46 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

47 §
Kokouksen päättäminen
Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
26.05.2016
PÖYTÄKIRJA
01.06.2016

Allekirjoitukset
PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

TUIJA PIRTALA
sihteeri

Käsitellyt asiat

38 - 47 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Alueneuvoston kokouksessa 01.06.2016

Allekirjoitukset

PIRJO-LIISA JUNTTILA

ANTTI KAKKURI

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

02.06.-15.06.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

26.05.2016

Todistaa

TIINA AVELA
ilmoitustaulun hoitaja
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